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H O T Ă R Â R E A  
Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate 

"Reabilitarea moderată a căminului cultural din Sat Bucium, comuna Ceica, județul Bihor" 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 

               Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.41/16.05.2022 întocmit de primarul comunei 

Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.83/16.05.2022 ,precum și raportul de 

specialitate nr.87/16.05.2022 întocmit de secretarul general al comunei Ceica  

 
 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  
ulterioare; 

Art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al  
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu  
modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul - In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1)  
din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
și completarile ulterioare; 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 
pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 
componenta 10 — Fondul local 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În baza art. 196 alin. l lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ceica, în calitatea sa de 

inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Ceica 
 



constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local,  

                                   Avizul   Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi 
amenajarea teritoriului,  

În temeiul - In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1) 
,art.196,alin.1 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare; 

 
 

              Consiliul Local  al comunei Ceica  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Ceica în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) - COMPONENTA 10 - Fondul Local, în vederea depunerii spre finanțare și 
realizării obiectivului de investiție denumite - „  Reabilitarea moderată a căminului cultural din 
Sat Bucium, comuna Ceica, județul Bihor” 

   Art. 2 Se aprobă descrierea sumară a investiției respectiv cheltuielile legate de proiect, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului „  Reabilitarea 
moderată a căminului cultural din Sat Bucium, comuna Ceica, județul Bihor”  pentru 
asigurarea implementarii proiectului, din bugetul local al Comunei Ceica. 

Art.  4  Se aprobă nota de fundamentare a investiției, conform Modelului F aferent 
Ghidului Solicitantului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 
COMPONENTA 10 - Fondul Local. 

Art. 5. - Se nominalizeaza şi se delega primarul Comunei Ceica ca si reprezentantul legal, 
pentru relaţia cu PNRR în derularea Proiectului. 

Art. 6.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Ceica. 

            Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 

. 

 

        Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar general al comunei 

       Demian Ioan                                                                                      Dorel Octavian Goldea    

 

Nr.35  din  17 mai     2022.                                                                   Consilieri Total  – 13  

                                                                                                                      Nr.consilieri prezenţi -  11 

                                                                                    Hotărâre adoptată cu:11  voturi pentru 



 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 35/17 mai 2022 
 
 

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate 
„Reabilitarea moderată a căminului cultural din Sat Bucium, comuna Ceica, județul Bihor” 

 
 
 

Descrierea sumară a investiției: 

Conceptul de dezvoltare durabilă presupune minimizarea costurilor de mediu şi maximizarea 
profitului economic, astfel încât să fie posibilă "satisfacerea nevoilor prezentului fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.”În funcţie de unde 
se creează sursa de poluare, clădirile exercită o poluare directă şi una indirectă. 

In prezent caminul cultural din sat Bucium,amplasat in Loc. Bucium, Nr. 61A, judetul Bhor, 
identificata prin Extrasul de Carte funciara nr. 51419, nu mai corespunde cu cerintele actuale 
privind consumul de energie electric, eficienta energetica si implicit nu se mai incadreaza in 
strategie de reducere a emisiilor de CO2, fiind absolut necesara modernizarea si eficientizarea 
cladirii. 

În cadrul Strategiei de dezvotare locala a comunei, unul din obiectivele specifice  este politica 
privind problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice prin 
PNRR este un instrument important în impementarea unei viziuni pe termen lung care să 
definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de 
planificare  energetică. 

Obiectivul proiectului este renovarea energetică moderată a caminului cultural din satul Bucium, 
contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va 
conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit 
energetic elaborat în faza de proiectare. 

Efectele pozitive creeate prin realizarea obiectivului propus sunt: 
- reducere cu 30% a necesarului de energie primară 
- reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect de seră) 
-creșterea calității vieții 
-Cresterea gradului de confort termic, reducerea costurilor de incalzire, reducea puntilor termice rezultata 
din diferenta de conductivitate termica la imbinarea materialelor 

 

Creşterea eficienţei energetice a caminului cultural din satul Buciumare o contributie majoră la 
realizarea sigurantei alimentării, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor 
energetice primare şi la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră la nivelul UAT-lui. 

 
 
 



 
2. Indicatorii economici ai investiței 

În vederea estimării Valoarii maximă eligibilă a proiectului, s-a ținut cont de formula de calcul a 
investiției, conform Ghidului Solicitantului în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4-
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale, componenta 10 — Fondul Local, astfel: 
 
 
Suprafațaconstruită 
(mp) 

Cost 
unitar 
(euro , 
fara 
TVA) / 
mp 

Valoaratotalămaximăeligibilă, 
fără  TVA 
 ( euro) 

Valoareatotalămaximăeligibilă, 
fără  TVA  
( lei) 

 
C1– 154 

 
440, 00 

 
67.760 

 
333.562,15 
 

 

 
Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C10/, valoarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, pentru care este 
prevăzută automat o alocare suplimentară, respective fiind obligatorius olicitarea acestora, este 
de: 
 
 
Categorie 
de 
beneficiar 

Număr minim de 
stții de 
reîncărcare (22kw 
si 50kw) care 
trebuie inlusa in 
cererea de 
finațare / UAT  

Valoaratotalămaximăeligibilă, 
fără  TVA 
 ( euro) 

Valoareatotalămaximăeligibilă, 
fără  TVA  
( lei) 

 
Comune 

 
2  

 
50.000, 00 

 
246.135,00 
 

      

 

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar general al comunei 

       Demian Ioan                                                                                      Dorel Octavian Goldea    

 

 
 

 


